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WSTĘP DO ZBIORU

STAN BADAŃ

biblioteka Archiwum UJ, w tym Biblioteka Podręczna Oddziału Akt Collegium 
'cum, nie posiada żadnej, odrębnej literatury przedmiotu (bibliotekoznawczej czy 

kje ,W|stycznej). Niniejszy tekst jest tylko przyczynkiem, który wskazując na (niewiel- 
sens'e ilościowym) wspomniane w tytule zbiory archiwalno-biblioteczne, pragnie 

datn^°1C ^ 'story*c°vv zbadania dziejów krakowskiej AM, do czego mogą być przy- 
ne 6 wymienione zbiory podręczne. Odrębną kwestią są zbiory s tr ic te  archiwal- 

» gromadzone w Oddziale Akt Collegium Medicum1. W związku z tym nie poruszo- 
0 tu np. kwestii kancelaryjnych2 czy ustrojowych dotyczących Collegium Medicum 
mwersytetu Jagiellońskiego3.

| y ,
([I9sm  "ty t ^ 0* Wstęp do inwentarza akt własnych Archiwum Akademii Medycznej w Krakowie

j t-1993), maszynopis.
orob^°^  T y tko , System kancelaryjny Akademii Medycznej w Krakowie (1950-1993). Wybrane 

3 Wstęp do inwentarzy zespołów akt AM, maszynopis.
'°we W ^ l ^ 0* Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podstawy ustro-

stęp do inwentarzy zespołów akt CM, maszynopis.
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USTRÓJ I ORGANIZACJA

Status Archiwum UJ uregulowany został w Statucie UJ oraz w np. Regulaminie 
Czytelni Archiwum UJ. Oddział Akt CM UJ (istniejący od 1993/1994 jako część 
Archiwum UJ), mieszczący się obecnie (od 2002 r.) przy ul. Śniadeckich 16 w Krako
wie, nie posiadał (i nie posiada) jednak odrębnej czytelni, dlatego Regulamin Czytelni 
Archiwum UJ nie odnosił się (i nie odnosi) do zbiorów Biblioteki Podręcznej Oddziału 
Akt CM. Prawdą natomiast jest, że w Pracowni w Oddziale Akt CM sporadycznie udo
stępnia się czytelnikom tam przychodzącym np. akta czy pozycje z tamtejszego księ
gozbioru podręcznego (najczęściej były i są to Składy osobowe). Biblioteka Podręczna 
wyrosła z potrzeby zgromadzenia podręcznego zbioru wydawnictw zwartych i ciągłych, 
przydatnych lub istotnych dla pracy w Archiwum. Ponieważ Archiwum UJ jest jednost
ką naukową, więc z uwagi na naukowy charakter całego Archiwum UJ także Oddział 
Akt Collegium Medicum jest komórką naukową. Oddział Akt CM nie posiadał nigdy 
żadnego odrębnego regulaminu, zatem nie ma możliwości szerszego odniesienia się 
do kwestii organizacyjno-ustrojowych tej komórki uniwersyteckiej, obsadzonej latach 
1997-2005 zaledwie dwoma uniwersyteckimi etatami -  formalnie etatami pracowni
ków służby bibliotecznej (mgr Halina Zwolska oraz niżej podpisany). Omówienie sy
stemu kancelaryjnego zostało tu pominięte z uwagi na fakt, że formalnie nie dotyczył 
on samych zbiorów bibliotecznych (a tylko ich ewidencji, którą w omawianym tu przy
padku jest zaledwie jedna księga).

LOSY ZBIORU

Biblioteka Podręczna Oddziału Akt Collegium Medicum swoimi początkami sięga 
jeszcze okresu Akademii Medycznej, gdy zaczęto w ówczesnym Archiwum AM groma
dzić pierwsze wydawnictwa zwarte (np. Sześćsetlecie medycyny krakowskiej..., wydane 
z okazji jubileuszu w 1964 roku przez AM) czy ciągłe (Składy osobowe AM). W mo
mencie przejęcia byłego Archiwum AM (tzw. Archiwum CM) przez Archiwum UJ tych 
publikacji było zalewie kilka. Jednak nie wliczono w tę liczbę: 1) kilku tysięcy nadbitek 
artykułów naukowych autorstwa pracowników naukowych AM (i CM UJ) oraz 2) kil
kuset książek i broszur, które były dodane do akt (doktorskich, habilitacyjnych, profe
sorskich) w charakterze załączników. Te nadbitki, książki i broszury były publikacjami 
specjalistycznymi z zakresu medycyny czy farmacji, zupełnie nieprzydatnymi w pracy 
archiwisty w ówczesnym Oddziale Akt Collegium Medicum (zwanym początkowo 
tylko: „Oddziałem” Collegium Medicum). Po otrzymaniu kolejnych akcesji, w roku 
akademickim 1996/1997 niżej podpisany wyłączył, na polecenie ówczesnej osoby 
kierującej (1993-1999) Oddziałem Akt CM -  historyka dr Krzysztofy Michalewskiej



(Krystynopol 1933 -  Kraków 2006), te kilka tysięcy nadbitek i kilkaset broszur czy ksią
żek z akt. Dokonało się to w lokalu przy ul. św. Anny 3, na drugim piętrze, gdzie Oddział 
Akt CM miał wtedy swoją siedzibę w dwóch pomieszczeniach. W roku 1997 rzeczy 
te zostały przewiezione w wielu koszach do Katedry Historii Medycyny i Farmacji 
CM UJ mieszczącej się przy ul. Kopernika 7 w bocznym budynku, gdzie złożono je 
w pomieszczeniu (nieprzystosowanym do tego celu). Warto też zaznaczyć, że wśród akt 
zgromadzonych w Oddziale Akt CM była pełna, oprawna, dwutomowa (w czarnej opra
wie) praca habilitacyjna prof. Zdzisława Gajdy na temat historii Wydziału Lekarskiego 
UJ, lecz która, wskutek błędnej decyzji ówczesnego kierownictwa Archiwum UJ, za
miast do zbioru bibliotecznego trafiła omyłkowo na makulaturę wraz z innymi, cennymi 
stukilkudziesięcioma maszynopisami prac habilitacyjnych Wydziału Lekarskiego AM 
(1950-1993). Niżej podpisany nie mógł temu zapobiec, choć prosił wielokroć o za
chowanie tych prac (jako maszynopisów częstokroć nigdy niedrukowanych w takich 
wersjach, w jakich zachowały się w Oddziale Akt CM).

Wraz z przeprowadzką Oddziału Akt CM także nieliczne zbiory biblioteczne tra
fiły dnia 30 października 1997 roku do Prokocimia do gmachu Biblioteki Medycznej 
UJ (przy ul. Medycznej 7). Tam w okresie 30 października 1997-27 lutego 2002 
mieściła się siedziba omawianej tu komórki organizacyjnej UJ. Zbiory w tym czasie 
wydatnie się powiększyły, za sprawą aktywnej postawy pracowników Oddziału Akt 
CM. Przybyło (jako dary pod koniec XX wieku) np. kilka istotnych pozycji z zakresu 
dziejów Wydziału Farmaceutycznego AM. Jednak największą akcesją był dar m.in. 
Dzienników Ustaw (1944-1992) i Monitorów Polskich (1950-1992), otrzymanych 
z Katedry Biochemii Klinicznej i z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego CM UJ na 
początku XXI wieku. Do zbioru dodawano także Składy osobowe AM i CM, o które 
zabiegano na bieżąco.

Po kolejnej przeprowadzce Oddziału Akt Collegium Medicum do adaptowanego, 
parterowego budynku, otrzymanego po zlikwidowanym Zarządzie Inwestycji CM, zbio
ry znalazły (2002) swoje miejsce początkowo w magazynie tegoż Oddziału, następnie 
w pracowni archiwalnej, do której sprowadzono nowe, metalowe regały biblioteczne. 
W 2002 roku, dzięki aktywnej postawie pracowników, zgromadzono dalsze, liczne tomy 
Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich itd. pozyskanych z Katedry Historii Medycyny 
CM UJ. Do kolekcji dołączono też zbiory wydawnictw przejęte po Zarządzie Inwestycji 
CM. Zbiory wzbogacano o unikatowe Składy osobowe AM (\95S-\915) otrzymane, za 
sprawą niżej podpisanego, z Działu Dubletów Biblioteki Jagiellońskiej (około 2004), 
Składy osobowe AM  z lat 1977-2002 pozyskane tak samo z różnych komórek CM UJ. 
W 2005 roku pozyskano dalsze (nowsze i starsze) nabytki z Kwestury CM UJ, np. 
Dzienniki Ustaw (od 1980 do 2003 roku -  95 szt.), Monitory Polskie (od 1951 do 2003 
r. -  46 szt.), Biuletyny Urzędowe GUS (od 1991-2002 r. -  7 szt.), Dzienniki Urzędowe 
Ministerstwa Finansów (od 1983 do 2001 r. -  6 szt.). Pozyskano też Monitory Polskie 
z działu Spraw Osobowych (1973-1989 -  17 szt.). Zbiory te (zdekompletowane co do 
wielu roczników, brakujące liczne numery), choć czasem się dublują, razem stanowią
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komplementarną, w miarę zwartą całość, istotną dla podręcznego warsztatu naukowe
go archiwisty czy historyka wychowania. Nie przeprowadzono na razie skontrum, aby 
ocenić rzeczywiste braki. Zbiorów tych nie należy się pozbywać. Po ewentualnej prze
prowadzce Archiwum UJ (wraz z Oddziałem Akt CM) do ewentualnej, nowej, własnej 
siedziby w Kampusie UJ w Krakowie-Pychowicach, oddalonej od siedziby Biblioteki 
Jagiellońskiej, zbiory te będą bardzo przydatne dla podręcznego korzystania przez ar
chiwistów opracowujących dokumenty komórek z 2. połowy XX wieku i dalszych, 
a także dla czytelników. Dlatego nie należy się ich pozbywać, bo są cennym nabytkiem. 
Kierownictwo Archiwum UJ już raz popełniło pomyłkę z końcem XX wieku, pozbywa
jąc się w zasadzie większości powojennych Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich 
(gromadzonych pieczołowicie do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku). Nie na
leży błędu tego powielać ponownie. Byłoby to wyzbyciem się podstawowego warszta
tu pracy naukowca (archiwisty), opracowującego w Archiwum UJ zagadnienia ustroju 
i organizacji poszczególnych komórek organizacyjnych AM i UJ, do których to komó
rek z reguły nie ma kompletu ustaw i zarządzeń w zbiorach archiwalnych w Uniwer
sytecie.

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU

Zbiór podręczny w Oddziale Akt Collegium Medicum jest specyficzny z uwagi na 
swój charakter, ponieważ był gromadzony z myślą o potrzebach warsztatu archiwisty 
porządkującego zespoły aktowe dawnej Akademii Medycznej i obecnego Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także proweniencję publikacji zbioru można 
określić na ogół jako darowizny poszczególnych komórek AM i Collegium Medicum 
UJ. Kilkaset publikacji zewidencjonowanych oraz kilkaset publikacji niezewidencjo- 
nowanych (według stanu na 2006 r.) razem tworzy bibliotekę podręczną. Przeważają 
wydawnictwa ciągłe. W sensie objętościowym biblioteka podręczna zajmuje w du
żym przybliżeniu ponad 22 mb wydawnictw. W sensie objętościowym -  największą 
część (szacunkowo około 18 mb) zajmują wspomniane akty prawne (według stanu na 
2006 r.). Tylko około 4-5 mb półek stanowią inne wydawnictwa (ciągłe czy zwarte) 
zewidencjonowane (2006) w Ewidencji zbioru bibliotecznego. Formaty wydawnictw 
wahają się od formatu A5 do formatu nieco większego od A4. Wydawnictwa ciągłe są 
na ogół oprawne. Część Składów osobowych (od 1992 -  AM i od 1993 -  CM UJ) jest 
bindowana plastykiem.

Najcenniejszymi, bo rzadkimi, pozycjami są: Dzienniki zarządzeń Akademii 
Medycznej w Krakowie, Biuletyny Akademii Medycznej w Krakowie oraz Informatory 
Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, wydawane na powielaczu, w ni
skim nakładzie, dziś niezachowane w pełnym komplecie wszystkich roczników, ale 
będące odzwierciedleniem aktów normatywnych wydawanych przez władze krakow
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skiej AM4. Kompletu roczników nie ma nawet Biblioteka Jagiellońska, więc zbiór ten, 
liczący w Bibliotece Podręcznej Oddziału Akt Collegium Medicum 212 oryginalnych, 
niepowtarzalnych pozycji, jest tym cenniejszy. Zbiór ten należałoby zeskanować i prze
nieść na nośniki elektroniczne, następnie utworzyć indeksy (osobowy, przedmiotowy 
Według spraw, rzeczowy według komórek organizacyjnych AM), aby ułatwić poszuki
wania potrzebnej informacji. Poszukiwanie informacji w silnie rozproszonym zbiorze 
drukowanych powielaczowo zarządzeń, bo układanym tylko chronologicznie, w miarę 
narastania, jest bardzo utrudnione bez indeksów. Oznacza to więc za każdym razem 
żmudne, długotrwałe poszukiwania metodą „od początku do końca” całego zbioru za
rządzeń, bez gwarancji znalezienia poszukiwanej pozycji. Po sporządzeniu indeksów 
(a poza tym -  bazy danych) poszukiwanie żądanych pozycji (na określony temat) byłoby 
Proste, szybkie i niezawodne. Nikt tego dotąd nie uczynił (odnośnie do ww. Zarządzeń 
^M) w żadnej bibliotece, a przydatność indeksów (drukowanych) i bazy danych (elek
tronicznej) w Archiwum UJ byłaby niewątpliwa nie tylko dla archiwistów, ale także dla 
czytelników szukających w Archiwum danych na temat krakowskiej AM.

Stan zachowania zbioru jest zróżnicowany. Starsze druki, pochodzące z lat 1944- 
"1989, były drukowane na kwaśnym papierze, stąd są one dziś kruche, łamliwe, po
żółkłe, często z przebrązowieniami. W najgorszym stanie są Dzienniki zarządzeń AM, 
Biuletyny AM  oraz niektóre Informatory AM. Tu często spotyka się brązowe lub czarne 
Plamy. Nieco lepiej ma się stan Składów osobowych AM z okresu PRL-u. Nowsze druki 
(od 1990 r.) wydawane były na bezkwasowym papierze, co spowodowało, że obecny 
,ch stan zachowania jest dobry.

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA ZBIORU BIBLIOTECZNEGO

Tematyka zbioru jest w miarę jednorodna (prawno-historyczna, informacyjna, do
tycząca AM i CM UJ oraz spraw pokrewnych). Najcenniejszą część zbioru stanowią 
dzienniki zarządzeń (1960-1965), Biuletyny (1966-1976 [1977]) oraz Informatory 
(1976-1990) Akademii Medycznej w Krakowie, które tu, choć niekompletne, są dni
am i rzadkimi (rara), pomocnymi przy odtwarzaniu ustroju i organizacji tej krakow
skiej uczelni na przestrzeni lat 1960-1990. Niektórych roczników zupełnie brakuje 
(np. rocznik 1984 Informatora), inne są zdekompletowane (np. 1982, 1983,1985, 1986 
ltck)- Informatory przestały wychodzić na początku kadencji ostatniego rektora AM 
"  Prof. Andrzeja Szczeklika, który nakazał zlikwidować periodyk (zaprzestać wyda
jania Informatora). Wskutek tego za lata 1991-1993 nie ma razem zebranych, kolej- 
n° wychodzących zarządzeń rektorskich czy tym podobnych. Wydawnictwo to (niere-

4 Więcej na ten temat napisano w innym miejscu. Zob. M.M. T ytko , Wstęp do inwentarza Dzienników 
ZQrządzeń, Biuletynów oraz Informatorów Akademii Medycznej w Krakowie (1960-1990), maszynopis.
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gulamie periodyczne) jednak pod zmiennymi tytułami (Dziennik zarządzeń, Biuletyn, 
Informator) w ciągu trzydziestu jeden lat swojego istnienia zapisało się na trwałe w pra
wie czterdziestoczteroletniej historii krakowskiej AM (obejmuje ponad dwie trzecie 
czasu funkcjonowania tej uczelni: 1950-1993), a także, co ważniejsze, utrwaliło sporą 
ilość zarządzeń, komunikatów, odezw, informacji autorstwa władz tejże wyższej szko
ły medycznej w Krakowie. Nie wszystkie akta rektorskie zachowały się, lecz dzięki 
powieleniu dokumentów przynajmniej część z nich da się odtworzyć, choć w postaci 
odpisu (powielonego maszynopisu) firmowanego oficjalnie, a zatem wiarygodnego dla 
historyków. Kompletu tych druków nie posiada nawet Biblioteka Jagiellońska, więc jest 
to rzeczywiście „biały kruk”.

Cennymi i dość rzadkimi, a bardzo przydatnymi przy wszelkich badaniach nad 
dziejami uczelni czy biografiami poszczególnych pracowników tej szkoły wyższej, 
są Składy osobowe, które zdołano zgromadzić w komplecie w oryginale, z wyjątkiem 
Składu z jednego roku (1977), z którego to składu w Bibliotece Podręcznej znajdu
je się kserokopia (oryginał w Sekretariacie Uczelni CM UJ). Przydatnymi do odtwa
rzania ustroju i organizacji krakowskiej AM są (zgromadzone w zbiorach Biblioteki 
Podręcznej, choć niezewidencjonowane, stan na 2006 r.) wszelkie Dzienniki Ustaw, 
Monitory Polskie czy Dzienniki Urzędowe poszczególnych Ministerstw (Zdrowia, 
Oświaty, Finansów itd.). Biblioteka posiada też pewną liczbę Przeglądu metodycznego 
Akademii Medycznej w Krakowie (1966-1975) czy statutów (AM i UJ), regulaminów 
studiów, programów kształcenia i wychowania lub tym podobnych wydawnictw uczel
nianych (regulaminy, instrukcje), np. dotyczących spraw przeciwpożarowych czy bez
pieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście, nie ma tu kompletu druków, ale daje to jakiś 
punkt wyjścia dla archiwisty, przygotowującego wstępy do inwentarzy, czy historyka 
uczelni, szukającego informacji bibliograficznej do swojej pracy źródłowej.

Istotne dla badań nad pracami naukowymi, prowadzonymi w AM i w CM UJ, sątzw. 
Biuletyny KBN (1991-1993) i Sprawy Nauki (1993-1998), które zawierają nie tylko za
sady finansowania projektów badawczych, ich rozliczania i sprawozdawania, ale także 
zawierają wyniki (periodycznych, półrocznych) konkursów na owe granty z imiennymi 
wykazami przyznanych dofinansowań (w tym także -  dotyczy to naukowców z AM 
i CM UJ).

Także dla najnowszej historii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(od 1993 r.) starano się zgromadzić wszelkie druki możliwe do uzyskania. Tak więc 
nie tylko Składy osobowe Collegium Medicum UJ oraz (odrębnie wydawane) Składy 
osobowe UJ, ale także programy studiów podyplomowych itp. Dla porównania -  w bi
bliotece zgromadzono przykładowe składy osobowe czy programy studiów innych 
akademii medycznych w Polsce z końca XX wieku (czasem następowała fluktuacja 
kadr między uczelniami). Część wydawnictw medycznych dotyczy klinik CM UJ, 
a także poszczególnych zakładów czy katedr. Oczywiście, z racji niewielkiej liczby 
publikacji nie może być mowy o komplecie wydawnictw z tego czasu, aczkolwiek po
zwalają owe druki wyrobić sobie poglądowe zdanie np. na temat samego Collegium



Medicum, Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Lekarskiego (np. programy studiów 
lekarskich w CM), Wydziału Farmaceutycznego (Kroniki AM  i Kroniki CM UJ, Złote 
h i<łgi Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego).
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ANALIZA METOD PORZĄDKOWANIA

Poniżej wspomniano Ewidencją zbioru bibliotecznego (Księgę inwentarzową 
^ięgozbioru podręcznego) Archiwum UJ -  Oddział Akt Collegium Medicum (t. 1, 
y05), sporządzoną przez niżej podpisanego za wiedzą i zgodą ówczesnego kierow

c a  Oddziału Akt Collegium Medicum -  p. kustosz mgr Haliny Zwolskiej. Księga 
należy, według jednej klasyfikacji, do archiwalnej kategorii BE-50, według innej -d e  
focto do kategorii „A” (symbol klasyfikacyjny księgi -  0168). Księga ta do 2006 
r°ku zawierała zapisane pozycje od 1. p. 1 do 1. p. 748 systemem ciągłym (numerus 
Currens). Przyjęto zasadę, że wpisywano także 1. p. dubletów, a to z tej racji, że dane 
Pozycje (egzemplarze) są np. uszkodzone itd. Ewidencjonowanie zbioru odbywało 
się w 2005 roku. Nie zdołano jednak zewidencjonować (z powodu przeniesienia służ- 

wego pracownika do centrali Archiwum UJ) zgromadzonych wcześniej w Oddziale 
Akt CM: Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych poszcze
gólnych Ministerstw (Zdrowia, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Oświaty 
'Wychowania, Edukacji Narodowej, Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego, 

odownictwa itd.), pochodzących z lat 1944-2003, które pozostają w zbiorach hi
potecznych Oddziału Akt CM.

Proces ewidencjonowania przebiegał następująco: 1) naklejano naklejki z przodu 
60*7 po lewej) na pierwszej stronie okładki, nie zasłaniając wydrukowanych tam 

[*apisów, 2) pieczętowano (dwiema pieczęciami: a) „Bibl. Podr.” i pieczęcią oddzia- 
°Wą) każdą publikację na stronie redakcyjnej (rewers karty tytułowej), 3) wpisywa- 

no Pozbę porządkową na naklejce, 4) wpisywano tę samą liczbę porządkową przy 
Poczęci na stronie redakcyjnej (przy kolofonie), 5) wpisywano tę publikację pod tę 
samą Pczbę porządkową w Księdze inwentarzowej {Ewidencji zbioru bibliotecznego).

NV'dencjonowanie miało więc charakter najprostszy z możliwych, wstępny, na za
d z i e  akcesyjnej. Zastosowano więc radykalnie uproszczony zapis bibliograficzny.

Przyszłości należy kontynuować ewidencjonowanie, poszerzywszy zakres ewi- 
,®ncJ' 0 wszystkie (bardzo liczne) zgromadzone w zbiorach -  wydawnictwa ciągłe 

z^nniki\ 1) Ustaw, 2) Urzędowe i 3) Monitory Polskie). Należałoby także nadać 
P°szczególnym egzemplarzom sygnatury.



76

ŹRÓDŁO ARCHIWALNE ORAZ INWENTARZ

1) Ewidencja zbioru bibliotecznego (Księga inwentarzowa księgozbioru podręcznego 
Archiwum UJ -  Oddziału Akt Collegium Medicum), t. 1 (pierwszy). Kraków 2005, 
s. 192. [Poszyt, 297x217 mm, oprawny; księga przechowywana w Archiwum UJ 
-  Oddział Akt Collegium Medicum przy ul. Śniadeckich 16 w Krakowie. Księga za
pisana poprzecznie, dwustronnie, zawiera ośmiokolumnową tabelę z następującymi 
kolumnami: 1) Lp. [liczba porządkowa], 2) Autor, 3) Tytuł, 4) Tom, 5) Rok wydania,
6) Sygnatura, 7) Sposób nabycia, 8) Uwagi.

2) Inwentarz Biblioteki Podręcznej Oddziału Akt Collegium Medicum w Archiwum 
UJ*, maszynopis.

WYBRANE STATUTY I REGULAMINY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

1) Projekt Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego po powrocie Akademii Medycznej, ma
szynopis powielony.

2) Projekt Statutu tymczasowego UJ z dnia 26 maja 1993 roku, maszynopis powielony.
3) Jednolity tekst Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 1993 uwzględ

niający zmiany dokonane uchwałami Senatu UJ do dnia 1 marca 1995, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995, s. 78.

4) Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
marzec 1998, s. 52. [Tekst Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 1993 
roku, uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Senatu do dnia 1 marca 1998 
roku; zachowany egz. w Bibliotece AUJ, sygn. Br 7922].

5) Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyd. Zakład Poligraficzny [UJ], Kraków 1999, 
s. 64, ilustr. [Tekst Statutu UJ z dnia 26 maja 1993 roku, uwzględniający zmiany 
dokonane uchwałami Senatu UJ z dnia: 30 czerwca 1993 roku, 1 marca 1995 roku,
28 lutego 1996 roku, 25 września 1996 roku, 27 listopada 1996 roku, 26 marca 1997,
29 maja 1998 roku, 26 czerwca 1998 roku, 4 listopada 1998 roku].

6) Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, [czerwiec 2001], Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 67.

7) Regulamin Czytelni Archiwum UJ, maszynopis.

5 Inwentarz składa się z następujących części (pomocy ewidencyjnych): 1. Ewidencja zbioru biblio
tecznego, 2. Alfabetyczny indeks nazwisk, 3. Alfabetyczny katalog tytułów, 4. Katalog rzeczowy (przedmio
towy).



77

OPRACOWANIA (MASZYNOPISY):

0  Tytko Marek Mariusz, Wstąp do inwentarza Dzienników zarządzeń, Biuletynów oraz 
Informatorów Akademii Medycznej w Krakowie (1960-1990), maszynopis.

2) Tytko Marek Mariusz, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako
wie. Podstawy ustrojowe. Wstąp do inwentarzy zespołów akt CM, maszynopis.

3) Tytko Marek Mariusz, System kancelaryjny Akademii Medycznej w Krakowie (1950- 
-1993). Wybrane problemy. Wstąp do inwentarzy zespołów akt AM, maszynopis.

4) Tytko Marek Mariusz, Wstąp do inwentarza akt własnych Archiwum Akademii 
Medycznej w Krakowie ([1950J-1993), maszynopis.

Btol. Jag.

REFERENCE LIBRARY OF THE FILES BRANCH AT COLLEGIUM MEDICUM 
IN THE ARCHIVES OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY. INTRODUCTION

TO THE COLLECTION

SUMMARY

The reference library in the Archives of the Jagiellonian University -  the Files Branch of 
Collegium Medicum, which is currently housed in the building at No 16 Śniadeckich St. in 
Cracow, has a smali book collection (consisting of around one thousand volumes) which focu- 
ses mainly on issues relating to the Medical Academy in Cracow (1950-1993) and the Medical 
College o f the Jagiellonian University (sińce 1993). The author of the article discusses the prob
ant of the organization of the library, the history and chief characteristics of the collection, as 
WeM as its condition; he also presents some generał information regarding the content of the 
^•lection and analyzes the methods of cataloging the collection.
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